Міністерство освіти і науки України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Управління екології та природних ресурсів
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Департамент освіти, науки та молодіжної політики
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Науково-практична конференція «ЕКОГЕОФОРУМ-2018:

СУЧАСНА МОЛОДЬ ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ»
Коли? - 13 квітня 2018 р.
Де? Інженерно-екологічний інститут ІФНТУНГ
5 корпус ІФНУНГ, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ

Напрями роботи конференції
 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
 «Енергоефективність та ресурсозбереження»
 «Фізика та Астрономія»»
 «Хімія»
 «Географія, ландшафтознавство та гідрологія»
 «Безпека життєдіяльності»
До участі в конференції запрошуються: учні старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, випускних
курсів профтехучилищ та коледжів, які цікавляться науковими дослідженнями в напрямку інженерії
навколишнього середовища

Кращі учасники відзначені цінними призами!
(картки пам’яті, навушники, зовнішні акумулятори, тощо)
Заходи в рамках конференції:  пленарне засідання;  секційні засідання,  екскурсійна програма,

 виставка та презентації розробок та ідей;
Програма:

Коли?
10.00-10.30
10.30-11.00

Що?
Реєстрація учасників
Пленарне засідання

11.00-12.30

Захист наукових робіт

12.30-13.30

Обід

13.30-14.30

Екскурсії

14.30-15.00

Підведення підсумків, нагородження
переможців

Де?
Фойє 5 корпусу ІФНТУНГ
5101, 5 корпус ІФНТУНГ
5105, 5310, 4310, 5410… (розміщення по аудиторіях за секціями
під час реєстрації)
Студентський клуб-кафе
Наукове містечко «Нова енергія», геологічний музей, лабораторії
університету, тощо
5101, 5 корпус ІФНТУНГ

За результатами конференції буде опубліковано збірник тез.
Організатори конференції: Чу дик Іго р, проректор ІФНТУНГ - співголова оргкомітету;

М а ндрик О л ег ,
проректор ІФНТУНГ - співголова оргкомітету; М а зу р М иро сл а в , директор інженерно-екологічного інституту
ІФНТУНГ – співголова оргкомітету; Га сим о в Рі я фет – начальник управління екології та природних ресурсів ІваноФранківської обласної державної адміністрації; К ім а к о вич В ікт о р – директор департаменту освіти, науки та молодіжної
політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації; Зу б ' як Ро м а н – ректор Івано-Франківського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
Адреса: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інженерно-Екологічний Інститут,
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, корпус №5. Тел.: (+38 0342) 72-71-86, 0679919735 (Мирослав Мазур),
Секретар: 0971369379, 0662055110 (Любов Дорош), е-mail: ecogeoforum@nung.edu.ua

Реєстрація – до 10 квітня 2018 р.
Реєстрація, взірці оформлення тез та інша інформація є на сайті конференції: www.nung.edu.ua/ecogeoforum2018

УВАГА! Учасникам необхідно зареєструватись на сайті конференції!

